ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA STĂNIȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea realizării investiţiei – „EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE
CU APA SI RETEA DE CANALIZARE IN COMUNA STANITA”
Consiliul local al Comunei STANITA, judeţul NEAMT,
Având în vedere:
- expunerea de motive privind necesitatea adoptării proiectului de hotărâre prezentată de
către d-ul primar al Comunei STANITA;
- raportul de specialitate;
- raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare econimico-socială, buget,
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultura, gospodărie
comunală, protecţia mediului şi turism;
- prevederile HG nr. 28/2008 privind aprobarea structurii devizului
general si a metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii
si lucrari de interventii.
- prevederile art. 46 alin.3 din Legea nr 273/2006 - privind finanţele publice locale.
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) litera "d" şi art. 196 alin. (1) lit. a din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Aprobă realizarea investiţiei „EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU
APA SI RETEA DE CANALIZARE IN COMUNA STANITA” care este necesară şi
oportună.
In prezent in comuna Stanita, exista un sistem de alimentare cu apa potabila si un
sistem de canalizare ape uzate menajere partial, satisfacerea nevoilor populației cu apa
potabila facandu-se si prin fantanile existente care devin o sursa insuficientă în perioadele
de secetă şi necorespunzătoare fizico -chimic şi bacteriologic în conformitate cu Legea 458
/ 2002 şi STAS 1342 / 1991, datorită lipsei zonele de protecţie sanitară conform HG 930 /
2005.
Astfel, apele uzate se infiltrează în sol, producând infestarea pânzelor de apă
subterană şi poluarea solului, ceea ce conduce la o puternică degradare a factorilor de
mediu în zonă.
Sistemul de protecţie a mediului înconjurător este deficitar în mediul rural, existând
un risc major de poluare a apei şi de deteriorare a mediului.
Datorită acestei situaţii, s-a propus realizarea unui sistem de canalizare, şi a unei
staţii de epurare, care are ca scop tratarea apelor uzate menajere, în paralel cu
proiectarea unui sistem centralizat de alimentare cu apă.
Infiltrarea direct in sol a apelor uzate are influente nefavorabile asupra:

calităţii fizico - chimice şi bacteriologice a apelor subterane de mică
adâncime şi /sau a apei din fântânile existente,
factorilor de mediu solul şi subsolul,
factorilor de mediu aer şi aşezări omeneşti - apele uzate menajere conţin
materii organice putrescibile care în timpul verii pot dezvolta substanţe volatile, urât
mirositoare ,
sănătăţii oamenilor prin dezvoltarea germenilor patogeni, a insectelor şi
rozătoarelor, purtătoare de boli.
Art.2. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei „EXTINDERE RETEA
DE ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE IN COMUNA STANITA”
conform Anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. Se confirmă că numărul de locuitori al comunei STANITA este de
1.966 locuitori.
Art.4. Se confirmă că lucrările de cofinantare sunt prevăzute în bugetul local pe
perioada de realizare a investiţiei.
Art.5. Cheltuielile de mentenanţă şi gestionare a investiţiei se vor asigura de către
Consiliul local din venituri proprii ale bugetului local pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la
data la care investiţia va fi dată în exploatare.
Art.6. Investiţia prevăzută la art. 1 face parte din Strategia de Dezvoltare locală a
comunei STANITA pentru perioada 2021-2027.
Art.7. Întreţinerea şi exploatarea retelelor se va face în conformitate cu
reglementările în vigoare privind condiţiile de exploatare şi a normelor de mediu.
Art.8. Se numeşte reprezentant legal de proiect Primarul comunei STANITA.
Art.9. Primarul comunei şi compartimentul financiar - contabil vor lua măsurile
necesare şi vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.10. Se confirmă că lucrările prevăzute fac parte din inventarul domeniului
public al comunei.
Art.11. Se confirmă că valorile neeligibile ale proiectelor vor fi suportate din
bugetul local al comunei.
Art.12. Secretarul general al comunei va transmite prezenta hotărâre tuturor
persoanelor și instituțiilor interesate.
Indicatori tehnico – economici ai investitiei:
➢ LUNGIME RETEA DE CANALIZARE – 19910 m
➢ STATII DE POMPARE APE UZATE - 4 BUC
➢ CONDUCTE DE REFULARE LUNGIME = 1860 m
➢ BRANSAMENTE 175 BUC
➢ LUNGIME RETEA DE ALIMENTARE CU APA – 3653 m
➢ FRONT CAPTARE 2 BUC (FORMAT DIN 2, RESPCTIV 3 PUTURI FORATE)
➢ STATIE DE TRATARE - 20MC/ZI – 1 BUC
➢ REZERVOARE DE INMAGAZINARE -50MC – 2 BUC
➢ BRANSAMENTE 70 BUC
➢ Valoarea totala a investitiei: 19.273.887,35 lei cu TVA (conform deviz general
anexat)
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
L.S. LIȚCANU IOAN
Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,
BLANARU ANDREEA-ELENA
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